Zazdrość i gniew skracają dni żywota
(Syr 30, 26)

Zazdrość jest pierwszym wynalazkiem szatana.
(św. Jan Chryzostom)

Zazdrość czyni mężczyznę śmiesznym i głupim.
(Ludwik Borne)
Zazdrość
Na peryferiach miłości,
Rodziła się niezauważona.
Nadano jej miano zazdrości,
Bo często była szalona.
Jej moc może wszystko zniszczyć,
Nawet najdroższe uczucie.
Najgorszy stenogram ziści,
By zatruć kochankom życie.
Chore obawy rodzi,
Bo sama jest ciężko chora.
Po skrajach uczuć brodzi,
Nikt nie zna na nią doktora.
Miłość obraca w horror,
Nie daje chwili wytchnienia.
Obce jej słowo honor,
Gdy życie w piekło przemienia.
W zarodku trzeba ją zniszczyć,
By nigdy na świat nie wyjrzała.
Przed nią należy przestrzec,
Żeby pokłosia nie miała.
Nawet namiastkę zazdrości
Z życia należy plenić.
By nigdy prawdziwej miłości
Nie mogła w piekło przemienić.
jarmolstan

Tylko krzyża i boleści żaden nie zazdrości.
(Teofil Janicki)

Nie zazdrość chwały, grzesznikowi,
nie wiesz bowiem, jaka będzie jego zguba.
(Syr 9, 11)

PSALM 54
Deus, in nomine Tuo salvum me fac
Mocą imienia swego i swej wszechmocności
Wybaw' mię, sługę Twego, z mych niebezpieczności!
Usłysz modlitwy moje, Boże niezmierzony,
A przyjmi w uszy swoje głos mój utrapiony!
Bo się na mię zwaśnili ludzie zazdrościwi,
By mię gardła zbawili, na to samo chciwi.
Na Boga nic nie dbają, lecz mię Ten ratuje
I tych, co mnie sprzyjają, łaską opatruje.
Obróć wszytko złe na nie; w też, co na mię doły
Kopali, wpraw', o Panie, me nieprzyjacioły,
A ja Tobie chętliwie niech ofiarę dawam
I dokąd człowiek żywie, imię Twe wyznawam,
Imię wzywania godne, imię świętobliwe,
Imię dobrym łagodne, ale złym straszliwe.
Tyś mię z moich trudności, Panie, wyswobodził
I upadem zazdrości oko me ochłodził.
Jan Kochanowski

Czuć zazdrość – rzecz ludzka;
czuć radość z nieszczęścia drugiego –
diabelska.
(Artur Schopenhauer)

Miłość jest poezją życia,
zazdrość – jego bohomazem.
(Teofil Janicki)

U zazdrosnego cnoty bliźnich bardziej go rażą – niż ich wady.
(Peter Sirius)

Wprawdzie zazdrośni ludzie umierają,
ale zazdrość nie umiera nigdy.
(Molier)

Niektórzy zazdroszczą nawet innym –
paktu z diabłem lub okazałego pogrzebu.
(Teofil Janicki)

Zazdrość: zbędny strażnik miłości.
(Antoni Regulski)

zdj. i dobór cytatu: tsw

PSALM 55
Exaudi, Deus, orationem meam
Obrońca uciśnionych, Boże litościwy,
Usłysz modlitwę moje i głos żałościwy;
Nie proszę-ć, ale wołam, takem ja dziś z strony
Nieprzyjaciela swego wielce zatrwożony.
Wszytki swoje fortele na mię obrócili,
Wszytkę swą popędliwość na mię wyrzucili;
A serce we mnie taje, siła odstępuje,
Śmierć przed oczyma lata, a mnie strach zdejmuje.
I mówię czasem sobie: Gdzież to człowiekowi
Wolno było tak latać jako gołębiowi,
Leciałbych co nadalej między głuche lasy
I tam bych swój wiek trawił i przetrwał złe czasy.
Zamieszaj, wieczny Panie, ich rady złośliwe,
Rozdziel na mowy różne języki kłamliwe!
Widzę miasto ich w rządzie na poły zginione,
Miasto na zbytki zgodne, w myślach roztargnione.

Niech oceniam pracę, talenty i cnotę bliźnich
bez pochlebstwa, uniżenia i zazdrości,
ale w duchu prawdy, osobistej godności
i nie udawanej miłości.
(św. Rafał Kalinowski)

We dnie i w nocy mury swawola obchodzi,
Z rynku niesprawiedliwość i ucisk nie schodzi,
W domiech siedzi wszeteczność, a zaś ulicami
Lichwa chodzi, ludzkimi umoczona łzami.
By mię był nieprzyjaciel jawny mój szacował,
By mię był ten, co mi źle myśli, przeszladował,
Nigdy by mi tak ciężkie jego złorzeczenie
Nie było ani jego zła chęć i trapienie.
Ale ty na mię jedziesz, któregom ja z wiela
Obrał sobie i zawżdy miał za przyjaciela;
Obaswa swych tajemnic sobie się zwierzała
I do Pańskiego domu w miłości chadzała.
Bodaj zdrajcę każdego zła śmierć nie minęła,
Aby go ziemia żywo rozstępna połknęła.
Ja się będę uciekał, Panie mój, do Ciebie,
A Ty mej niewinności miejsce dasz u siebie.
Rano będę i wieczór, i w południe prosił,
Będę swój głos płaczliwy do nieba podnosił,
A Ty, Panie, wysłuchasz i obronisz snadnie,
Choć na mię nagle wojsko nawiętsze przypadnie.
Wysłuchasz (mam nadzieję pewną) i obronisz,
A ludzie niecnotliwe swoją pomstą zgonisz.
Próżno się tam spodziewać kiedy obaczenia:
Ludzie to niepobożni i złego sumnienia.
Rzucił się na niewinne, zapomniał umowy,
Powieść jego miodowa, a umysł bojowy;
Słowa tak mu z ust płyną, jako olej cichy,
Ale kto chce uważyć, są śmiertelne sztychy.

Zawiść - sól w oku cnoty.
(Antoni Regulski TChr)

Włóż na Pana swój ciężar, a On cię ratuje,
Sprawiedliwego nigdy Pan nie odstępuje;
Chytrego upad czeka, w pół wieku zostanie
Mężobójca - ja w Tobie mam nadzieję, Panie!
Jan Kochanowski

Choroba zazdrości jest trudniejszą do wyleczenia
niż inne wady. Powiedziałbym nawet, że kogo raz
zatruła swym jadem, dla tego nie masz lekarstwa.
(św. Jan Kasjan)

Gdy widzimy wokół siebie ludzi lepszych od nas, zdolniejszych,
piękniejszych, to nie jest miejsce dla zazdrości i nierzetelnej rywalizacji,
ale dla podziwu wobec dobroci Boga, który tak ubogaca człowieka.
(bł. Stefan Wyszyński)

Zazdrość uskrzydla naszą m a ł o ś ć.
(Antoni Regulski TChr)

Gdy nazbyt miłujesz psa,
zazdrość trawi trzewia kota.
(Teofil Janicki)
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